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PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
1. Občinski svet Občine Bled se seznani s  poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 

2015 in informacijo o celovitem urejanju grajskega kompleksa s pristavo. 
 
2. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom Sveta zavoda Zavoda za 

kulturo Bled št. SZ 3-SZ-2016  z dne 23.2.2016, ki se nanaša na izplačilo delovne 

uspešnosti  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2015. Ne glede na 

predvideno dinamiko izplačila, ki izhaja iz točke II tega sklepa, se izplačilo delovne 

uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2015 (namesto marca 2016) 

opravi pri plači za mesec oktober 2016.  

3. Občinski svet občine Bled soglaša s sprejetim sklepom Sveta zavoda Zavoda za 

kulturo Bled št. Št. 6-SZ-2016  z dne 23.2.2016, ki se nanaša na izplačilo akontacij 

za delovno uspešnost  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 2016. Ne glede 

na predvideno dinamiko izplačil akontacij, ki izhaja iz točke II tega sklepa,  se prvo 

akontacijo (namesto marca 2016) izplača pri plačah za mesec september 2016.   

4. Občinski svet občine Bled soglaša, da je direktor javnega zavoda Zavod za kulturo 

Bled Matjaž Završnik upravičen do plačila delovne uspešnosti za povečan obseg 

dela v višini 10 %. 
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 
 
 
Uvod 
 
Sprejemanja plana za leto 2015 je potekalo v času, ko smo na osnovi rezultatov 
iztekajočega leta in dobrih napovedi za področje turizma lahko začrtali zelo 
optimistične poslovne načrte. Kljub taki naravnanosti pa takega povečanja nismo 
pričakovali in tako lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da načrtovani rezultati niso 
samo doseženi temveč tudi občutno preseženi. Tako ponovno lahko govorimo o 
najintenzivnejšem letu od začetka poslovanja zavoda in to tako v pogledu 
realizacije prihodkov kot tudi zaključenih investicij in programov.  
 
Poslovne načrte smo presegli v vseh pogledih. Skladno s povečevanjem obiska 
in posledičnim povečevanjem prilivov sredstev smo se odločali tudi še za 
dodatne aktivnosti. Le te so bile predvsem v smislu investicij in tehničnega 
vzdrževanja Blejskega gradu v skladu s sprejetimi upravljavskimi in investicijskimi 
dokumenti in so predstavljale posege v okviru programa celovite prenove 
kulturnega spomenika. V tehničnem smislu smo poleg izvedbe načrtovane 
investicije v prenovo podstrešja in ostrešja muzejskega trakta maksimalno 
izkoristili prisotnost gradbenega žerjava s tem, da smo ga izkoristili za večje 
število posegov, ki jih opisujemo v nadaljevanju. Zato so bile tako večinoma vse 
plansko načrtovane postavke presežene, tako v smislu povečane realizacije kot 
seveda posledično tudi stroškov.  
 
Pomembno je dejstvo, da smo rezultate dosegli predvsem s povečevanjem 
fizičnega obsega ob enakih cenah. Prepričani smo, da so bila odločilen dejavnik 
pri povečanem obisku Blejskega gradu predvsem z visoka vlaganja v promocijo, 
ki so rezultirala s 15,3% povečanjem obiska glede na predhodno leto. Prav tako 
moramo poudariti, da zaradi gradbenih aktivnosti nismo zapirali gradu za obisk in 
s tem izgubljali prihodkov, prav tako pa smo kljub gradnji ohranjali ustrezen nivo 
prihodkov brez zniževanja cen in izrednih popustov.  

 
V pogledu strukture obiskovalcev se je tudi v preteklem letu nadaljeval in 
povečeval izredno visok obisk iz azijskih trgov (Južna Koreja, Japonska, Tajvan, 
Hong Kong in Kitajska), enako Slovenije, prav tako pa tudi iz ostalih 
tradicionalnih evropskih in prekomorskih trgov. Opazili smo tudi povečanje števila 
obiskovalcev z lastnim in organiziranim prevozom, zato smo morali vložiti kar 
precej naporov v organizacijo in pretok prometa na sicer omejenih parkirnih 
površinah.  
 
Tudi ostali načrtovani programi so bili glede na pomembne obletnice in 
pričakovanja izvedeni v povečanem obsegu in - glede na odzive - v večinsko 
zadovoljstvo obiskovalcev. Izvedeni so bili programi jubilejnih 20. Festivala Bled, 
25. Okarina Etno Festivala in ustrezno smo obeležili 160. letnico prihoda Arnolda 
Riklija na Bled. Prav tako smo v sodelovanju z Občino Bled na osnovi javnega 
razpisa omogočili večjemu številu društev in klubov iz občine, da so se v 
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Festivalni dvorani ali na Blejskem gradu lahko predstavili in tudi nekaj zaslužili za 
svojo dejavnost.  
 
Na osnovi navedenega lahko povemo, da smo v letu 2015:  
 

 dosegli prihodke v višini 2.754.917 EUR, kar je 22 % več kot načrtovano, 

 dosegli rekordnih 364.609 obiskovalcev na Blejskem gradu, kar je 15,3 % 
več kot v predhodnem letu, 

 dosegli ta obisk brez večjih popuščanj pri cenah vstopa, 

 v objektih v upravljanju izvedli povečan program investicij in vzdrževalnih 
del od načrtovanega, 

 izvedli povečan program prireditev od načrtovanega v objektih v 
upravljanju in na Bledu, 

 dosegli presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka v višini 
194.098 EUR. 

 
Vse aktivnosti smo realizirali v načrtovanem in tudi povečanem obsegu izključno 
s sredstvi, ustvarjenimi s poslovanjem in likvidnostnim premoščanjem v teku leta. 
Pri tem smo bili seveda pazljivi in se za povečane obsege nismo odločali prej, 
preden nismo videli, da so sredstva ustvarjena oz. jih glede na najave lahko 
pričakujemo.  
 
Leto smo zaključili s še enim pomembnim razvojno pomembnim mejnikom v 
poslovanju zavoda. Na osnovi predhodnih soglasij in pozitivnih mnenj smo z 
Deželno banko Slovenije sklenili dogovor o nakupu kompleksa Grajska Pristava. 
Področje z objekti predstavlja srce razširjenega grajskega kompleksa, ki ga v 
skladu s sprejetim Upravljavskim programom do leta 2020 nameravamo razvijati 
v prihodnjih letih.  
 
Potrebno je poudariti, da so tudi rezultati leta 2015 plod dobrega dela vseh 
zaposlenih v zavodu, enako pa smo dobro sodelovali tudi z vsemi ostalimi 
sodelavci, projektanti in izvajalci del. Te povezave so bile izjemno pomembne 
prevsem v obdobju zgodnjega poletja, ko so na gradu še vedno potekala dela ob 
istočasnem visokem obisku. Zahvaljujoč dobremu varstvu pri delih in varovanju 
obiskovalcev smo vse aktivnosti izpeljali brez kakršnihkoli poškodb ali drugih 
nesrečnih slučajev.  
 
Poslovanje v preteklem letu je v vsebinskem smislu podrobneje opisano v 
nadaljevanju. 
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2. Poslovanje zavoda                         
 
2.1. Splošno 
 
Zavod je v letu 2015 deloval v skladu z ustanovnim aktom, sprejetim planom za 
to leto, pogodbenimi obveznostmi ter sprejetimi dolgoročnimi planskimi in 
upravljavskimi strateškimi dokumenti.  
 
2.2. Poslovne prioritete in pogoji poslovanja v letu 2015 
 
Prioritete v okviru poslovanja za preteklo leto so bile vsebovane v dveh 
najpomembnejših sprejetih planskih dokumentih, ki sta bila: 
 

 plan za leto 2015, ki sta ga sprejela Svet Zavoda za kulturo Bled in se je z 
njim seznanil tudi Občinski svet, 

 plan aktivnosti na kulturnem spomeniku Blejski grad za leti 2014 in 2015, 
ki ga je skladno z upravljavsko pogodbo potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo 
RS. 

 
Glavni poudarki v okviru našega poslovanje na teh osnovah so bili sledeči: 
 

 izvesti vse načrtovane investicijske aktivnosti, 

 izvesti vsa potrebna vzdrževalna dela, 

 skrbeti za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v 
upravljanju s poudarkom na programih jubilejev, 

 spremljati poslovanje in se šele na osnovi realizacije odločati za izvedbo 
načrtovanih aktivnosti oz. povečevanje obsegov, 

 vzdrževati visok standard urejenosti obeh objektov v upravljanju in njune 
okolice, 

 pripravljati dokumentacijo za nadaljnje posege, 

 zasledovati razvoj situacije v zvezi z objektom Pristava, ki pomeni enega 
ključnih elementov v okviru dolgoročnega načrta razvoja grajskega 
kompleksa. 

 
 

3. Vsebinsko poročilo 
 
3.1. Prihodki 
 
V poslovnem letu 2015 smo realizirali prihodke v višini 2.754.917 EUR, kar je 
22,4 % višje od plana. Višji promet smo ustvarili v vseh mesecih leta, to dejstvo 
pa je uspeh predvsem tudi zato, ker je bilo povečanje ustvarjeno izključno na 
osnovi povečanega fizičnega obsega poslovanja brez sprememb cen. Glavna 
zasluga za tako povečan fizični obseg gre po našem mnenju visokim vlaganjem v 
promocijo, ki nas je še bolj kot v preteklih letih uvrstila med kulturne znamenitosti, 
ki si jih je v tem delu Evrope potrebno ogledati. Po mnenju nekaterih turističnih 
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analitikov je povečaje turističnega prometa v Sloveniji posledica zmanjšanja 
obsegov turističnega prometa v severni Afriki in preusmeritvi evropskih turistov k 
bližjim destinacijam, ki so dosegljive z individualnim prevozom. Trditev morda bolj 
velja za Slovenijo kot celoto, za Blejski grad pa ugotavljamo veliko večjo rast in 
obsege na azijskih in prekomorskih trgih, od koder prihajajo obiskovalci večinoma 
organizirano. Zato vseeno dajemo nekoliko večji pomen promociji in dobremu 
sodelovanju z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami. 
 
Blejski grad je obiskalo rekordnih 364.609 obiskovalcev, kar predstavlja 15,3 % 
porast glede na preteklo leto, ustrezno več je bilo tudi prihodkov. Povprečna cena 
plačane vstopnice je v lanskem letu, vključujoč vse popuste za skupine, otroke in 
študente, znašala 7,73 EUR oz. 86 % najvišje cene. Če pa upoštevamo še vse 
ostale znižane in brezplačne vstope (gratisi po uzancah, novinarji, znižane 
vstopnine za naročene skupine v restavraciji itn.), pa je povprečna cena še vedno 
6,97 EUR ali 77 % najvišje cene. Povečanje prihodkov je pomenilo za naše 
poslovanje možnost za financiranje dodatnih investicij, vzdrževalnih del in 
bogatenje programov prireditev. 
 
Zaradi boljše nove pogodbe z novim najemnikom restavracije so se povišali tudi 
prihodki od najemnin na gradu (+ 19 %), nekoliko višji od leta 2014 so bili tudi 
prihodki od porok (+ 9,7 %) a vseeno nižji od plansko načrtovanih (- 31 %), 
enako tudi prihodki Festivalne dvorane. Obrazložitve za to navajamo v 
nadaljevanju.  
 
Rezultat za leto 2015 predstavlja najvišji nivo prihodkov zavoda in dokazuje 
stalno rast. Prihodke smo od začetka delovanja leta 2007 več kot podvojili in 
dosegli povprečno letno 13,6 % letno rast. 
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3.2. Odhodki in drugi izdatki 
 
Poslovni odhodki so bili posledica obsega načrtovanih aktivnosti, ki pa smo jih v 
teku leta povečevali v skladu s povečanimi ustvarjenimi prihodki. Obsege 
realizacije smo povečevali na skoraj vseh področjih, zato so glede na plan 
preseženi tudi skoraj vsi stroškovni segmenti. Smatramo, da je bilo tako 
ukrepanje pravilno, saj nam je povečanje investicij in vzdrževalnih del ter 
uvajanje novosti omogočal denarni tok, ki je bil boljši kot v predhodnem letu. 
Zaradi dodatnih vložkov je bil nižji tudi presežek prihodkov nad odhodki, a še 
vedno višini 194.098 EUR. Predlagamo, da se ves presežek prihodkov nad 
odhodki nameni za nadaljnje poslovanje in programske aktivnosti zavoda v 
skladu s sprejetimi upravljavskimi, razvojnimi in planskimi dokumenti. 
 
3.2.1. Stroški energije 
 
Poraba energije je bila ponovno racionalna in nižja od načrtovane za skoraj 30 
%. Poraba sicer variira tudi glede na vremenske razmere (ogrevanje Festivalne 
dvorane, poraba plina na gradu) in porabo električne energije v dvorani za 
potrebe prireditev. Očitno je bilo leto v teh pogledih naklonjeno in so stroški 
ponovno nižji od plana .  
 
3.2.2. Stroški materiala 
 
Stroški materiala za poslovanje so 41 % višji od načrtovanih. To dejstvo je 
predvsem posledica povečane frekvence obiskov in s tem povezanih stroškov in 
porabe. Poleg tega so se dodatni stroški pojavili tudi zaradi povečanega števila 
naročenih specialnih vstopnic z grajskimi motivi za vstop na grad in pa nabave 
drobnega materiala za potrebe organizacije prireditev. 
 
3.2.3. Stroški dela – redno delo 
 
Stroški dela so 7 % nižji od načrtovanih zaradi dejstva, da v zavodu nismo 
popolnili vseh sistemiziranih delovnih mest. S tem ukrepom smo počakali na 
zaključek investicije in bomo ta korak glede na povečane obsege in nove 
pridobitve storili v prihajajočem letu. 
 
3.2.4. Stroški storitev 
 
Stroški storitev so bili najbolj preseženi (+ 80 %), saj se v tej postavki nahajajo 
stroški za velik del dodatnih aktivnosti, za katere smo se odločili zaradi 
povečanega prometa. V nadaljevanju navajamo podrobnosti po 
najpomembnejših posameznih segmentih: 
 

 študentsko delo: tudi letos gre povečan obseg angažiranja študentov 
predvsem na račun vzdrževanja prometnega režima na parkiriščih, pomoči 
pri kontroli kart na vstopu (zaposleni so velik del sezone morali pokrivati 
obratovanje dveh blagajn in s tem zmanjševati vrste čakajočih na vstop) in 
pomoči pri povečanem program prireditev, 
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 pogodbenih del, dajatev SAZAS-u in avtorskih honorarjev je bilo manj kot 
načrtovano (- 21,5 %), 

 stroški zavarovanj: stroški so bili enaki načrtovanim, 

 stroški reprezentance: stroški so bili v okvirih načrta (+ 8,8%), 

 stroški sejnin: stroški so vezani na višino sejnin odborov v Občini Bled in 
so bili nižji zaradi ene seje manj kot v predhodnem letu (- 27,9%), 

 stroški sistema varovanja: stroški so bili zaradi bistevno večjega obsega 
prireditev, v okviru katerih vedno po predpisih zagotavljamo ustrezno 
fizično varovanje, temu primerno višji (+ 151,9%, 12.155 EUR) višji. Zaradi 
problemov, ki smo jih pri tem imeli v preteklosti (izigravanje izvajalca) si na 
tem segment ne upamo ničesar prepuščati naklučju, posebej zato, ker je 
bil obisk na prireditvan navadno dober, 

 stroški čiščenja: so praktično enaki načrtovanim (+ 2,5 %). Kljub 
povečanemu številu obiskovalcev je izvajalec svoje delo opravljal zelo 
dobro, 

 stroški informacijskega sistema: so se povečali (+ 49,5%) predvsem 
zaradi povečanega obsega obiskovalcev (franšizni dogovor v % za sistem 
idetifikacije obiskovalcev), prav tako pa smo v mesecu decembru morali 
izvršiti potrebne dopolnitve sistema zaradi uvedbe davčnih blagajn, 

 stroški finančnega servisa/teh. svetovanja in prevodov: stroški so bili višji 
(+ 57,5 %) predvsem zaradi povečanega obsega prevodov. V lanskem 
letu smo namreč izvedli vsa potrebna dela za postavitev sistema avdio 
vodenja, pri čemer predstavlja velik strošek tudi prevod teksta za vodenje 
po gradu v 17 tujih jezikov (skupaj prevodi 10.765,08 EUR), 

 stroški organizacije tržnih aktivnosti: stroški so se gibali v načrtovanih 
okvirih (+ 4 % ), 

 ostali stroški storitev: stroški v tem segment so bili najbolj preseženi (+ 
118% ), saj vključujejo večino povečanih stroškov zaradi povečanega 
obsega realiziranega programa. V tem segmentu se nahajajo predvsem 
običajni, vendar zaradi povečanega obiska zvišani stroški poslovanja 
(stroški prevozov gotovine, tehničnih storitev, stroški občasnih najemov 
opreme, ozvočenj itn.), konzumacije obiskovalcev, vključenih v ceno 
vstopa, bančnega servisa, komunalnih storitev, izvajanje terenskih del, 
telekomunikacijske storitve itn.), poleg njih pa še: 

o ostali stroški sistema avdio vodenja (poleg prevodov) in sicer: 
stroški snemanja v studiu, stroški interpretatorjev, stroški koncepta 
in tehničnih rešitev, lektoriranje tekstov itn., 

o stroški predstavitve na EXPO v Milanu / grajska voda, 
o stroški izdelave tipnega vodnika za Blejski grad in Bled itn. 

 
3.2.5. Stroški promocije 
 
Pomen promocije je bil omenjen že večkrat in z obsežnimi promocijskimi 
aktivnostmi smo nadaljevali tudi v lanskem letu. Dejstvo je, da se v očeh in mislih 
javnosti danes poslovni subjekti lahko obdržijo in nase opozorijo le tako, da so 
prisotni v medijih in ostalih sredstvih komuniciranja. Na zavodu smo izoblikovali 
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določen „železni„ program aktivnosti, ki pa mu glede na situacijo vsako leto 
dodajamo aktualne novosti  
 
V lanskem letu so bile v tem smislu izvršene sledeče aktivnosti: 
 
udeležili smo se raznih tržnih manifestacij in skušali navezati stike z organizatorji 
potovanj in poslovnih dogodkov, 
oglaševali smo objekta v upravljanju v domačih in tujih medijih, 
predvsem v domačih medijih smo promovirali prireditve v naši organizaciji ali 
soorganizaciji, 
pred večjimi prireditvami smo se poslužili tudi direktne distribucije promocijskega 
materiala, 
distribucijo promocijskega materiala smo izvršili tudi po informacijskih birojih na 
področju Julijskih Alp, 
ponatisnili smo grajski mini prospekt v 17 jezikih in promocijske vrečke in mape 
Bled skupaj s Turizmom Bled, 
na gradu smo gostili večje število novinarjev, študijskih skupin in filmskih ekip iz 
različnih držav, prav tako pa tudi post kongresne ture po tržnih aktivnostih 
Slovenske turistične organizacije (Slovenska tržna konferenca, Conventa 
Ljubljana itn.), 
skrbeli smo za ažurno komuniciranje na socialnih medijih, 
organizirali konference in predstavitve za medije pred najpomembnejšimi 
prireditvami itn  
 
Lansko leto je bilo prvo leto, ko smo bili v celoti prisotni na jumbo plakatnem 
mestu na Hrušici, kar je seveda pomenilo tudi povečanje stroškov. Anketa kaže, 
da se je povečalo število obiskovalcev gradu, ki so zanj izvedeli na osnovi cestne 
signalizacije ali navigacije. S tem smo namen dosegli, zato bomo z oglaševanjem 
nadaljevali in skušali podobno učinkovito mesto najti tudi na lokaciji iz kranjske 
smeri. Stroški promocije so se povečali tudi zato, ker smo po nasvetu revizorke 
odpisali tudi vrednost vseh knjig in materialov, ki jih imamo na zalogi in jih do 
sedaj nismo prodali. 
 
3.2.6. Protokol 
 
Blejski grad je bil tudi v letu 2015 lokacija za več pomembnih protokolarnih 
obiskov. Med njimi so bili najpomembnejši sledeči: 
 
26.7.2015: ruski premier g. Dmitrij Medvedev, 
30.8.2015: v teku 10. Blejskega strateškega foruma (potekal tudi v Festivalni 

dvorani) v spremstvu slovenskega premierja g. Mira Cerarja 
predsednik Evropskega sveta g. Donald Tusk, 

16.9.2015: predsednica Švicarske konfederacije, ga. Simonette Sommaruga, 
9.10.2015: srbski predsednik g. Tomislav Nikolić 
. 
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3.2.7. Stroški animacije 
 
Bogat in raznolik programom kulturne animacije je bil na Blejskem gradu izveden 
tudi v lanskem letu. Potekal je skoraj celo leto s tem, da je bil poletni čas bolj 
glasbeno obarvan, medtem ko so se v ostalih obdobjih vrstile prireditve, katerih 
vsebina je bila bolj vezana na spoznavanje naše zgodovine in vsakoletne 
običaje. 
 
Glasbene prireditve:  
 

 Koncerta v okviru Festivala Bled:  
o Do Re Mi, 
o Cello attaca. 

 

 Koncerti v okviru Okarina etno festival Bled: 
o Tenores di bitti, 
o Big daddy Wilson, 
o Duo Lotos, 
o Volosi, 
o Frankie Lane & Paul Kelly. 

 

 Akkordeon kaernten – Gorenjska festival: 
o Duo Furioso: Nikolina Furić in Mirko Jevtović, 
o Nando Švica. 

 

 Slavnostni koncert ŽPZ Pletna Bled, 
 

 Otroci na gradu, Glasbeni oder Do Re Mi Bled, 
o Glasbeno pevski nastop, 17.10., 21.11. in 19.12.2015. 

 

 Glasbeno literarni večer: 
o Grupo Sal Duo in Gioconda Belli ob otvoritvi razstave Ejti Štih. 

 

 Srednjeveške upodobitve:  
o 9. Srednjeveški dnevi 6. – 7.6.2015, 
o Baročne upodobitve “Ženin“ , vsak torek od junija do septembra, 
o Renesančna upodobitev “Kraljevi meč , vsak četrtek od junija do 

septembra, 
o Srednjeveški tabor s šolo mečevanja, prireditev za otroke in 

družine, v času jesenskih počitnic, 
o Ples z graščakom, 24.,26 in 31.12.2015. 

 

 Predavanja Muzejskega društva Bled:  
o Dr. Peter Turk: Bronastodobni zakladi Gorenjske, 
o Brigita Rajšter: Jakob Soklič, župnik in blejski rojak, 
o Dr. Mojca Kambič Budkovič: Zgodovina Bohinja 1914 – 1945 po 

razstavah Tomaža Budkoviča, 
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o Dr. Matjaž Bizjak: Zakupniki Kraighi na Blejskem gradu, 
o PEN na obisku: Simona Gracia Dima in Dr. Zeki Ergas, 
o Dr. Mitja Zupančič: Akademiki na Slovenskem, 
o Dr. Milan Sagadin: Pozno antična naselbina Ajdna nad Potoki, 
o Dr. Janez Premk: Kentaver lokostrelec z Brd na Bledu, 
o Prof. Andrej Guštin: Prekratka zgodovina vesolja. 

 

 Vsakoletne prireditve:  
o Poletna muzejska noč 20.6.2015, 
o Opazovanje Lune, Venere, Jupitra in Saturna skozi teleskop z 

gradu – sodelovanje z astronomskim društvom Nova Jesenice 
20.6., 9.7.,16.7.2015, 

o Noč čarovnic - v sodelovanju z Moj klub Bled 29. in 31.10.2015, 
o Martinovanje 14.11. 2015, 
o Pravljična pot na Blejski grad – v sodelovanju z Moj klub Bled, 

12.12. 2015. 
 
Ocenjujemo, da se je prireditve ogledalo blizu 10.000 obiskovalcev. Posebno 
dobro so bile obiskane prireditve Srednjeveški dnevi, Noč čarovnic in Pravljična 
pot na Blejski grad.  
 
Po zaključku investicijskih del smo 30.10.2015 organizirali tudi “Dan odprtih vrat 
na Blejski grad“ in obiskovalcem brezplačno predstavili nove pridobitve. Ta dan je 
prišlo na grad več kot 2.000 obiskovalcev iz cele Slovenbije.  
 
Poleg navedenih prireditev obeh festivalov, ki jih podrobneje predstavljamo v 
nadaljevanju, je bila v Festivalni dvorani v našo orgamizaciji ponovno zelo dobro 
obiskana prireditev letni koncert orkesta Bid Bang , ki je nakazala tudi dejstvo, da 
si ljubitelji jazza želijo še več prireditev in koncertov iz te glasbene zvrsti.  
 
3.2.8.. Razstave v Galeriji Stolp na Blejskem gradu 
 
V galeriji Stolp so lansko leto razstavljali:  
 

 Franci Ferjan: fotografska razstava na temo Umetnost narave, 

 Anja Bunderla in Brane Kozinc: razstava na temo Satje, hramba spomina, 

 Rosanna Raljevič Ceglar : unikaten ročno izdelan nakit Urejeni kaos, 

 Alen Jerinič : fotografska razstava na temo Ujeti trenutek, 

 Ejti Štih: slikarska razstava na temo Selfiji, 

 Muzej novejše zgodovine: Fotografije večne teme, Postojnska jama 1909, 

 Ciril Velkavrh: fotografska razstava cerkve in kapele, posvečene sv. Cirilu 
in Metodu. 

 
Ob vsaki razstavi smo razstavljavcem organizirali ustrezno otvoritev in razstave 
oglaševali na panojih na gradu in v medijih.   
 
3.2.9. Stroški investicij, vzdrževanja, opreme in urejevanja objektov  
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V preteklem letu smo predvsem na Blejskem gradu opravili velik obseg 
prenovitvenih in novih del. Pri tem smo se opirali na dva dokumenta, ki jih 
opredeljujeta in sicer na:  
 

 Dolgoročni upravljavski načrt za kulturni spomenik Blejski grad, 

 Dveletni načrt investicijskih in prenovitvenih del na kulturnem spomeniku 
Blejski grad za leti 2014 in 2015, katerega nam je potrdilo tudi Ministrstvo 
za kulturo RS.  

 
Glede na povečan obseg realizacije smo izvedli tudi nekaj del več kot prvotno 
načrtovano, pri čemer izpostavljam predvsem sanacijo severne fasade objekta in 
realizacijo večgradbenih del. Dela smo lahko izvedli s pomočjo gradbenega 
žerjava, ki je bil postavljen zaradi glavne investicije – izgradnje dvorane na 
podstrešju muzejskega trakta. Ta dejstva smo skušali izkoristiti v največji možni 
meri. Najpomembnejša dela opisujem v nadaljevanju po sklopih.  
 
Investicije: 
 

 Najpomembnejša investicija je bila vsekakor  prenova ostrešja nad 
muzejskim traktom in kapelo z izgradno dvorane za ca 50 oseb na doslej 
neizkoriščenem podstrešju tega dela grajskega poslopja. Vsa dela so bila 
opravljena v času od meseca marca do oktobra. V tem času smo 
obratovali normalno in zato je bila varstvu pri delu posvečena maksimalna 
pozornost in zahvaljujoč tudi temu dejstvu ni bilo v tem času nobene 
nesreče ali poškodbe. Za zgrajen objekt pa imamo pridobljeno tudi že 
uporabno dovoljenje. 

 Vzporedno s prenovo ostrešja smo se zaradi pogostih udarov v preteklosti 
in izpostavljenosti gradu lotili tudi še celovite prenove sistema za obrambo 
proti udaru strele, ki je delno že izvedeno, dokončno pa ga bomo prenovili 
v letu 2016, ko bomo prenovili kritino na celotnem ostrešju nad obrambnim 
zidom. 

 Kot omenjeno smo prisotnost gradbenega žerjava izkoristili tudi za 
prenovo severne fasade muzejskega trakta. Predhodno so bile po 
navodilih ZVKDS s strani konservatorjev opravljene vse sondaže in 
raziskave in za to imamo izdelano  tudi ustrezno poročilo. Po pregledu so 
izvajalci opravili celovito sanacijo fasade skupaj z odpravo vseh poškodb, 
omenjenih v poročilu tako na fasadi kot tudi na okenskih okvirih in dimniku. 

 Drugi najpomembnejši del investicij je bil opravljen na C traktu objekta, 
kjer smo:  
a) Skupaj z Narodnim muzejem Slovenije smo v 4. nadstropju okroglega 

stolpa postavili sobo Gorenjski muzeji. S pomočjo moderne tehnologije 
in animacije (posneti filmi) so v tej sobi predstavljeni vsi gorenjski 
muzeji in obiskovalci Blejskega gradu so tako povabljeni na obisk tudi 
k njim. Pred instalacijo opreme je bila soba seveda ustrezno gradbeno 
in obrtniško urejena, sanirano pa je bilo tudi ostrešje okroglega stolpa, 
ki se nahaja nad to sobo.  
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b) V 3. nadstropju istega stolpa smo po predhodnem postopku 
restavriranja poslikav postavili spominsko sobo Arnolda Riklija ob 160. 
letnici  njegovega prihoda na Bled. Soba na zelo jasen način povezuje 
preteklost s sedanjostjo, saj predstavlja Riklijeve metode naravnega 
zdravilstva, ki do danšanjega dne niso izgubile na svoji aktualnosti. 

c) V vhodnem stoplu smo nad vhodom (v bivši zeliščnici) uredili manjšo 
protokolarno sobi, ki nam bo v bodoče služila za potrebe manjših 
protokolarni dogodkov, porok in poslovnih sestankov. 

d) Po večletnem iskanju ustreznih rešitev smo se v soglasju z ZVKDS z 
novim izvajalcem gostinstva na gradu Hišo Jezeršek dokopali do 
dolgoročnejšega in učinkovitejšega načina prekritja tistega dela 
spodnje in zgornje terase na gradu, kjer se opravlja gostinska 
dejavnost. Dosedanji načini (senčniki) zaradi močnih vetrov, načina 
pritrjevanja in posledičnega izgleda niso bili gradu primerna rešitev. 
Dogovorjena rešitev so montažne tende, ki so postavljene na terasah 
samo sezonsko (maj – oktober), po tem pa se jih demontira za 
obdobje do naslednjega leta. Tende so pričvrščene na 20 stebrih, ki 
imajo v terasah ustrezne ležaje, katere smo morali vgraditi pod 
pohodne plošče. Tudi ob močnejšem vetru problemov ni bilo, saj ima 
izvedba zagotovilo za odpornost proti vetrovom za hitrosti do 140 
km/h. 

e) Sanirali smo tudi manšo teraso (pod lipo in vhodom na stopnišče na 
obrambni zid). Sanacija je bila potrebna zaradi posedanja terena in 
posledične nevarnosti (previsoka stopnica) za obiskovalce 
obrambnega zidu. 

f) Na koncu leta smo sanirali tudi še objekt spodnje postaje žičnice. Kljub 
temu, da bo z izgradnjo dvigala objekt tak kot je verjetno izgubil svoj 
pomen, smo ga zaradi dotrajanosti (puščanje vode itn.) in zunanjega 
izgleda morali vsaj delno prenoviti. Sanirali smo dotrajane dele 
ostrešja, zamenjali kritino, zamenjali vhodna vrata v skladiščni prostor, 
ga prebarvali in uredili okolico. 

Vrednost vseh investicijskih del znaša 454.582 EUR. 
  
Vzdrževalna dela:  
 
Najpomembnejša vzdrževalna in prenovitvena dela so bila sledeča:  
 
a) Elektro dela 

 Nadaljevali smo s prenovo in širjenjem prenovljenih elektroinstalacij v C 
trakt zaradi novih potreb v prenovljenih prostorih. Prav tako so bile v veliki 
meri instalirani tudi že vodi za priklop protipožarne in varnostne 
signalizacije v delih objekta, kjer je do sedaj ni bilo. 

 Velik del instalacij je bil speljan v pisarno oskrbnika, kjer je sedaj nadzor 
nad varnostnim sistemom bistveno učinkovitejši kot prej (v kleti po prenovi 
muzeja 2008). 
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 Izvršene so bile vse priprave za vnos novega transformatorja, ki je bil 
zaradi velike teže (800 kg) na lokacijo dostavljen s pomočjo žerjava. 
Priključitev Elektro Gorenjska načrtuje pomladi 2016. 

 V lončene peči na gradu so bile napeljane elektro instalacije za gretje, 
tako da so v funkciji gretja, čeprav je na gradu kurjenje v njih 
prepovedano. 

 Na gradu je bilo razširjeno in pojačano brezžično internetno omrežje, ki bo 
omogočalo tudi skorajšnjo aktiviranje sistema avdio vodenja po Blejskem 
gradu s pomočjo telefonov sodobnejše generacije. 
 

b) Tovorna žičnica 
 

 V skladu s predpisi je bil s strani pooblaščenega izvajalca opravljen 
generalni tehnični pregled in servis tovorne žičnice z zamenjavo vlečne 
vrvi. 
 

c) Restavratorsko mizarska dela  
 

 Popolnoma je bil prenovljen vetrolov z obemi vrati na vhodu v restavracijo. 

 Zamenjano je bilo veliko panoramsko okno v restavraciji. 

 Prenovljena so bila vsa okna in vrata v prenovljenih prostorih okroglega 
stolpa in male protokolarne sobe. 

 Prenovljen je bil spomenik Arnolda Riklija v Zdraviliškem parku. 
 

d) Zidarska dela 
 

 Sanirana je bila celotna južna fasada pod restavracijo po montaži novega 
panoramskega okna. 

 Obnovljene so bile nove sobe pred postavitvijo opreme in sanirane 
pohodne površine na obrambnem zidu. 

 Sanirani so bili dimniki iz zunanje stran. 

 Sanirana je bila terasa pred vhodom v Bitenčevo sobo. 
 

e) Kanalizacija  
 

 Saniran je bil del kanalizacije v smeri Bledca in narejen posnetek stanja. 

 Sanirani so bili vsi jaški na trasi od parkirišča do priključka na javno 
kanalizaciji na Bledcu. 
 

f) Plinske instalacije 

 Nabavljena je bila nova plinska peč na gradu za ogrevanje trakta C. 

 Prav tako je bil v skladu s projektom izvršen nakup dveh plinskih peči v 
Festivalni dvorani, kjer se bo izvršila prenova kotlovnice za prehod iz 
energenta olje na plin. 
 

g) Pečarska dela 
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 Na Blejskem gradu je bil opravljen pregled in prenova preostalih lončenih 
peči pred instalacijo elektrod. 

 Zaradi prenove postrešja so bili od tam v prostore na Pristavi prenešeni 
deli razstavljenih lončenih peči. Po mnenju poznavalcev nekatere 
predstavljajo določeno vrednost zaradi starosti, zato se je v teku leta 
opravljala analiza in pregled možne rekonstrukcije in ev. ponovne 
postavitve peči, ki pa še teče. 

 
Urejevanje objektov:  
 

 V teku leta smo stalno skrbeli za urejevanje okolice objektov v upravljanju, 
predvsem pa vzdrževanje čistoče in urejenosti poti na grad. Na grad po 
sprehajalnih poteh predvsem poleti prihaja peš ogromno število 
obiskovalcev in poti je treba čistiti praktično dnevno.  

 Posledica velikega obiska je tudi potreba po stalnem praznjenju košev ob 
poteh. 

 Na poteh se pojavlja tudi vandalizem in kraje. Tako da smo v teku leta 
morali nadometiti več napenjalcev za žico ograje na poti (ukradeni), 
pokrovčkov na svetilkah v stebrih (razbiti) itn. 

 Zaradi lubadarja smo pri Festivalni dvorani po predhodnem strokovnem 
ogledu komisije morali odstraniti tri drevesa. 

 Prav tako smo na osnovi ogleda in označb strokovne komisije na gradu 
opravili posek nekaterih dreves ali delov dreves, ki so bili poškodovani še 
v času žledoloma in so se poškodbe pokazale šele sedaj, nekatera pa so 
odmrla zaradi starosti. 

 

Poleg investicij smo v vzdrževalna dela, opremo in urejevanje objektov vložili 
432.371 EUR.  
 
3.2.10. Področje varnosti 

 
V skladu s pridobljenima elaboratoma smo predvsem na Blejskem gradu 
nadaljevali predvsem s tehničnimi ukrepi za povečano zagotavljanje varnosti na 
objektih v upravljanju. Pri tem smo:  
 

 Stalno skrbeli za servisiranje vseh instaliranih varnostnih naprav in 
sistemov. 

 Zgradili instalacije za vzpostavitev protipožarnega in varnostnega vido 
nadzora tudi v C trakt na gradu. 

 Vzpostavili možnost video nadzora v muzejskih prostorih v vidnem polju 
čuvajev. 

 Instalirali dodatno osvetlitev okolice Festivalne dvorane in dopolnili video 
nadzor. 

 
3.2.11. Stroški projektov, projektne dokumentacije in gradbenega nadzora  
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V lanskem letu smo pridobili sledeče načrte, na osnovi katerih bomo nadaljevali z 
našim razvojem in prenovami v okviru objektov v upravljanju:  
 

 Prodobili in sprejeli smo elaborat “Strategija upravljanja Blejskega gradu 
za obdobje 2007 – 2016, novelirana do leta 2020“. S pripravo in 
obravnavo smo sicer začeli v letu 2014, v lasnkem letu pa smo na elaborat 
prejeli tudi soglasje Ministrstva za kulturo RS. Elaborat je zelo pomemben 
za bodoči razvoj celotnega področja severno od Blejskega gradu v enotni 
razširjeni grajski kompleks. 

 Pridobili smo projekt za izvedbo za notranjo opremo v južnem delu 
Festivalne dvorane. 

 Pridobili smo projekt za izvedbo za prenovo elektroinstalacij v južnem delu 
Festivalne dvorane. 

 Sofinancirali smo projekte za ureditev Zdraviliškega parka in v tako 
urejeno okolje je bil postavljen tudi prenovljen spomenik Arnoldu Rikliju. 

 Pridobili izsledke analize strokovnih raziskav na severni fasadi – izvedena 
je bila pred prenovo. 

 Vsa gradbena dela so bila izvršena pod stalnim nadzorom naših 
nadzornikov in sicer za gradbena, elektro,stroja dela ter tudi varstvo pri 
delu. 

 
V projekte in nadzor smo vložili nekaj več kot 32.000 EUR.  
 
3.2.12. Nakazila Narodnemu muzeju Slovenije  
 
V skladu z upravljavsko pogodbo smo Narodnemu muzeju Slovenije nakazovali 
pogodbeno obveznost v višini 15 % prihodkov na gradu. Zaradi višjega števila 
obiskovalcev so bila za enak odstotek višja od načrtovanih tudi nakazila in so 
skupaj znašala 381.386,86 EUR. 
 
3.2.13. Festival Bled 
 
Prvi jubilej v letu 2015 je predstavljala izvedba 20. Festivala Bled, ki je potekala v 
času od 1. – 16. Julija. Kot običajno je bil program festivala sestavljen iz več 
glavnih delov: 
 

a) mojstrskega tečaja, ki ga je vodilo 14 profesorjev, 
b) jazz/rock/pop/etvo delavnice, ki so jo vodili štirje profesorji, 
c) goslarske delavnice, 
d) koncertnega programa, v okviru katerega se je zvrstil 12 koncertov. 

Koncerti so potekali na različnih blejskih lokacijah, kar povečuje pomen in 
vpetost te glasbe v turistično ponudbo kraja v glavni turistični sezoni.  
Izvedeni so bili sledeči koncerti: 

 

 Golden classics, SOS   Cerkev sv. Martina 

 Da te mogu pismom zvati  Festivalna dvorana  

 Marche miniature   Grand hotel Toplice 
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 East meets West   Grand hotel Toplice 

 Koncert Do – Re – Mi   Blejski grad 

 Resonances    Grand hotel Toplice 

 Angel Voices    Vila Bled 

 Večer ruske glasbe   Grand hotel Toplice 

 The Past-The Present-The Future  Grand hotel Toplice 

 Contrasts    Grand hotel Toplice 

 Slojazz     Kavarna Belvedere 

 Cello attacca    Blejski grad 
 

Festival predstavlja najpomembnejši del ponudbe koncertov klasične glasbe na 
Bledu. Za potrebe izobraževalnega dela – mojstrskih delavnic smo ponudili 
prostore festivalne dvorane in se dogovorili za dodatne prostore tudi v VSŠTG in 
v Osnovni šoli. Poleg izobraževalnega ima koncert tudi komercialni učinek, saj 
večje število mladih glasbenikov daljše obdobje biva na Bledu. 
 
3.2.14. Okarina Etno festival Bled  
 
Drugi jubilej, 25. izvedba Okarina Etno festival Bled, je potekal v obdobju med 17. 
julijem in 9. avgustom 2015. Okroglo obletnico smo proslavili z doslej najboljšim 
in najobsežnejšim programom, ki je bil deležen odličnih ocen tako s strani 
strokovne publike kot tudi obiskovalcev. Festival je potekal na dveh lokacijah – 
na Blejskem gradu in na novi lokaciji na promenadi ob jezeru, kar je festivalu z 
vidika enkratne, s podobo Bleda v ozadju obogatene scene dalo dodano 
vrednost. 
 
Program na blejski promenadi so z otvortivenim koncertom 17. Julija začeli:  
 

 NECA FALK     Slovenija 

 SMAAL TOKK   Slovenija  

 KONTRABANT   Slovenija 
 
Na Blejskem gradu so program izvajali sledeči umetniki:  
 

 TENORES DI BITTI     Sardinija/Italija 

 BIG DADDY WILSON    ZDA 

 DUO LOTUS       Vietnam  

 VOLOSI       Poljska 

 FRANKIE LANE&PAUL KELLY Irska 
 
Nadaljevanje programa je potem potekalo konec julija in prvi teden avgusta in v 
njem so koncertirali:  
 

 CARMEN PARIS   Španija 

 JOSIPA LISAC   Hrvaška 

 CALIMA    Katalonija/Španija 



 18 

 GISELA JOAO   Portugalska 

 CARA DILLON   Severna Irska 

 SIMANGAVOLE   Reunion 

 GORJANSKA GODBA  Slovenija 

 ESTER RADA   Izrael 

 ABAVUKI    Južna Afrika 

 ORQUESTA MERCADONEGRO Brazilija,Kuba,Peru,Kolumbija. 
 
Umetniški vodja g. Ličof je za Blejski grad ponovno manjše zasedbe, primerne 
ambientu in prostorskim možnostim zgornje terase na gradu, medtem ko so bile 
zasdbe na promenadi močnejše in jih je prišlo poslušat nekajkrat tudi več kot 
tisoč obsikovalcev. Tudi v letošnjem letu se nas je usmililo vreme in nam 
koncertov ni bilo potrebno seliti na rezervno lokacijo v Festivalno dvorano. 
Publika je bila tako kot vsako leto mešana, saj so na koncerte prihajali tako turisti 
kot domači obiskovalci vseh starosti, kar je bil ponoven dokaz, da ima etno 
glasba svoje privržence vedno in povsod. Ocenjujemo, da si je vse koncerte 
ogledalo preko 8.000 obiskovalcev. 
 
3.2.15. 160. letnica prihoda Arnolda Riklija na Bled 
 
V letu 2015 smo praznovali 160. letnico prihoda Arnolda Riklija na Bled. Na 
Zavodu za kulturo smo z aktivnostmi, ki spominjajo na človeka, ki je s svojimi 
naravnimi zdravilnimi metodami veliko pripomogel k prepoznavnosti Bleda kot 
turističnega kraja, pričeli že leta 2011. Takrat  smo v okviru projekta Riklijeve 
zdravilne metode v sodobni preobleki, ki je bil podprt tudi z sredstvi evropskega 
programa za podeželje Leader, prenovili prvo od poti, ki vodijo na Blejski grad in 
za to pridobili sofinanciranje v višini 56.670 EUR . V lanskem letu smo v spomin 
na Arnolda Riklija iz sredstev tako izvedli sledeče aktivnosti:  
 

 po scenariju gospe Amalije Mikša je filmski studio Zmajček posnel 54 
minutni film „Arnold Rikli – Voda, sonce, zrak”. 

 Arnoldu Rikliju smo posvetili tudi sobo v okroglem stolpu na Blejskem 
gradu, kjer obiskovalce informiramo o tem pomembnem času za blejski 
turizem in aktualnosti Riklijevih zdravilnih metod tudi za današnji čas. 

 film smo predstavili javnosti tudi v njegovem rojstnem kraju Wangen an 
der Aare. 

 v celoti smo prenovili tudi Riklijev spomenik v Zdraviliškem parku in 
prispevali tudi del sredstev za zasnovo nove podobe parka in njegovo 
ureditev. 

 
 
3.2.16. Končni rezultat poslovanja 
 
Tudi v letu 2015 je Zavod za kulturo Bled posloval uspešno, saj je bilo v okviru 
poslovanja v teku leta ob upoštevanju davka ustvarjenih 194.098  EUR presežka 
prihodkov nad odhodki. Ustvarili najvišje prihodke od začetka poslovanja zavoda. 
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Povečani prihodki so bili ustvarjeni izključno na povečanih fizičnih obsegih, saj 
smo poslovali z enakimi cenami kot prejšnje leto. 
Visok presežek je ponovno tudi posledica dejstva, da se za investicije v kulturne 
spomenike ne obračunava amortizacija. Vlaganja tako pomenijo povečevanje 
vrednosti objektov v upravljanju, amortizacija pa drugi strani ne stroškov, 
vsekakor pa plačilo izvajalcem investicij bremeni denarni tok.  
 
 
 
4. Fizični podatki 
 
 
4.1. Blejski grad – podatki o obiskovalcih  
 
Blejski grad je v preteklem letu obiskalo skupno rekordnih 364.609  obiskovalcev, 
kar je 15,3% več kot v predhodnem letu. Razlog za tako povečanje obiska je 
predvsem v realizaciji promocijskih aktivnosti, ki je po našem mnenju pomembna 
bolj za tudi obiskovalce in pa bogatem programu prireditev, ki je pomembnejši za 
dmače obiskovalc. Razveseljivo je, da smo imeli rast tako pri domačih ( + 9,7 % ) 
kot pri tujih obiskovalcih ( + 17,3 % ). Delež domačih obiskovalcev je bil 17 %, 
tujih pa 83 %. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj fizičnih podatkov o obisku v preteklem letu in 
rezultate izvedene ankete, ki govori o mnenju obsikvoalcev Blejskega gradu. 
 

 
 

a) Najpomembnejši segmenti glede na organizacijo obiska: 
 
Glede na način in organizacijo obiska so bile na Blejskem gradu v letu 2015 
prisotne  sledeče najpomembnejše strukture: 
 

1. Individualni obiskovalci   155.848 42,8 % 
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2. Skupine do 21 oseb     38.779  10,7 % 
3. Skupine nad 22 oseb  107.571 29,6 % 
4. Restavracija –naročeni gosti   25.934   7,2 % 
5. Obsikovlaci pog. partnerjev   26.391   7,3 % 

 
Večjih sprememb v velikosti segmentov ni bilo. Pomembno je, da ohranjamo 
visok delež individualnih obiskovalcev ( 42,8 %, povečanje glede na leto 2014 za 
6,9 % ), saj je nihov obisk vezan na takojšnje plačilo in s tem pomembno vpliva 
na naš denarni tok. Ostalo povečanje je precej proporcionalno porazdeljeno med 
vse strukture obiskovalcev. 
 

b) Najpomembnejše države / tržišča, od koder prihajajo obiskovalci 
 
Deleži po najpomembnejših trgih so sledeči:  
 

1. Južna Koreja    79.494 24,2% 
2. Slovenija    56.043 17,0% 
3. Velika Britanija   29.348 8,9% 
4. ZDA     20.347 6,2% 
5. Italija     16.326 5,0% 
6. Izrael     13.742 4,2% 
7. Japonska    13.364 4,1% 
8. Nemčija    8.606  2,6%  
9. Madžarska    8.550  2,6%   
10. Hrvaška    5.793  1,8% 
11. Rusija     4.305  1,3% 
12. Tajvan    3.756  1,1% 

 
V pogledu obiskovalcev Blejskega gradu je prisotna velika disperzija, saj ga 
obiskujejo praktično obiskovalci iz celega sveta. Navedene so najpomembenjše 
države, pri katerih prednjačijo obiskovalci iz Južne Koreje, Slovenije, Velike 
Britanije, ZDA, Italije, Izraela in Japonske. Kljub temu, da ima mnogo držav 
število obiskovalcev manjše od 1%, pa v skupnem številu obiskovalci iz držav od 
13. mesta dalje skupaj pomeniju pomembnih 38% obiskovalcev.  
 

c) Obisk po mesecih 
 
Deleži po mesecih so sledeči: 

 
1. Januar   2,6 %  7. Julij   12,8 % 
2. Februar   2,2 %  8. Avgust  16,2 % 
3. Marec    4,0 %  9. September 12,3 % 
4. April    7,8 %  10. Oktober  9,9 % 
5. Maj    11,9 % 11. November 3,9 % 
6. Junij    12,1 % 12. December 4,3 % 

 
Specifika po mesecih ostaja podobna kot v preteklih letih, saj se v obdobju 
turistične sezone maj – oktober ustvari preko 75% obiska. Pozitivno je dejstvo, 
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da grad obiskuje več obiskovalcev tudi v obdobju november – april, lani 5% več, 
(v številu to pomeni več kot 16.000 obiskovalcev), kar pa pomeni veliko v 
pogledu pridobivanja prihodkov v nizki sezoni. 
 
 

d) Anketa med obiskovalci Blejskega gradu 
 
Anketo med obiskovalci Blejskega gradu smo v lanskem letu izvedli v 
povečanem obsegu v želji, da dobimo čim boljše podatke o naših obiskovalcih in 
njihovem mnenju o obisku. 
 

1. VZOREC RAZISKAVE 
 
V letu 2015 smo anketirali 1.050 naključno izbranih obiskovalcev gradu, od 
tega 916 anketirancev iz tujine, 134 anketirancev pa iz Slovenije. 
Reprezentativni vzorec je bil izbran naključno. Vprašalniki so bili razdeljeni 
osebno in anketiranci so jih vrnili direktno osebi, ki je izvajala anketiranje. 
Anketiranje so opravili študentje. 
 
Tabela 1 v nadaljevanju prikazuje spol anketiranih oseb, tabela 2 starost oseb 
in tabela 3 izobrazbo vprašanih. 
 
Tabela 1: Spol anketiranih oseb  

 

 
 

 
število 

 
delež (%) 

spol moški 404 38,48 

ženski 646 61,52 

skupaj 1050 100,00 

 
Tabela 2: Starost anketiranih oseb  

 

starost 
 

do 20 let do 40 let do 60 let do 80 let ni podatka skupaj 

število 90 331 448 140 41 1050 

delež (%) 8,57 31,52 42,67 13,33 3,91 100,00 

Tabela 3: Izobrazba anketirancev 
 

 
 

število delež (%) 

izobrazba nedokončana osnovna šola 5 0,48 

dokončana osnovna šola 10 0,95 

dokončana 2-letna poklicna šola 9 0,86 

dokončana 3-letna poklicna šola 42 4,00 

dokončana 4-letna srednja šola 210 20,00 

višja/visoka izobrazba 227 21,62 

dokončana fakulteta (4 leta ali več) 422 40,19 

magisterij in doktorat znanosti 125 11,90 

skupaj 1050 100,00 
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Anketa je bila prevedena v devet tujih jezikov: angleški, nemški, italijanski, 
japonski, španski, francoski, madžarski, hrvaški in korejski jezik. Slovenski 
obiskovalci so rešili 12,76% anket, ostale pa tuji gostje. Gostje iz tujine, ki so 
odgovarjali na postavljena vprašanja, so prihajali iz naslednjih držav:  

 
država št. anketirancev delež(%) 

Slovenija 134 12,76 

Avstralija 37 3,63 

Avstrija 27 2,68 

Belgija 12 1,14 

Bosna in Hercegovina 13 1,24 

Brazilija 8 0,76 

Ciper 1 0,01 

Češka 9 0,86 

Danska 12 1,14 

Estonija 1 0,01 

Filipini 1 0,01 

Finska 6 0,57 

Francija 37 3,63 

Grčija 1 0,01 

Hrvaška 21 2,01 

Italija 112 10,78 

Izrael 2 0,19 

Japonska 65 6,19 

Južna Koreja 137 13,16 

Kanada  5 0,48 

Kitajska 1 0,01 

Latvija 1 0,01 

Luksemburg 4 0,38 

Madžarska 56 5,33 

Malta 2 0,19 

Mehika 1 0,01 

Nemčija 89 8,59 

Nizozemska 19 1,92 

Norveška 13 1,35 

Peru 1 0,01 

Poljska 8 0,76 

Romunija 1 0,01 

Rusija 7 0,67 

Singapur 1 0,01 

Srbija 4 0,38 

Sudan 2 0,02 

Španija 29 2,76 

Švedska 8 0,76 

Švica 7 0,67 

Tajvan 1 0,01 

Turčija 2 0,19 

Ukrajina 2 0,19 

Velika Britanija 103 9,92 
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ZDA 47 4,59 

SKUPAJ 1050 100,00 

 
 
2. INŠTRUMENT RAZISKAVE 

 
Glede na namen in cilje raziskave smo pripravili anketni vprašalnik in določili 
vzorec udeležencev. Anketni vprašalnik, sestavljen večinoma iz vprašanj 
zaprtega tipa, je priloga poročila o anketiranju v letošnjem letu. Anketni 
vprašalnik je vseboval vsega skupaj 21 vprašanj. 
 
 
3. REZULTATI RAZISKAVE 

 
Vprašanje v anketi, ki se je nanašalo na elemente zadovoljstva, se je glasilo: 
»Prosimo,  ocenite svoje splošno zadovoljstvo po obisku Blejskega 
gradu!«.  Možne ocene so bile: 1-zelo razočaran, 2-nezadovoljen, 3-srednje 
zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-navdušen. 

 

 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

1.) 6 4 123 353 564 1050 

delež (%) 0,57 0,38 11,71 33,62 53,72 100,00 

 

Sredina ocene: 4,16 
 
Naslednje tabele prikazujejo ocene elementov zadovoljstva. Vprašanje se je 
glasilo: »Prosimo, če v spodnji tabeli ocenite zadovoljstvo za naštete 
elemente s spodaj navedenimi ocenami!«: 1-zelo razočaran, 2-
nezadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, 5-navdušen 

 
Tabela: Elementi zadovoljstva 

 

element zadovoljstva    1 2 3 4 5 BO št. odg. sredina 

2. naravne lepote / razgled 5 7 58 151 829  1050 4,71 

3. arhitektura gradu 4 16 70 378 582  1050 4,45 

4. muzej 10 39 191 420 371 19 1050 4,00 

5. cena vstopnice 56 130 238 294 320 12 1050 3,62 

6. urejenost, čistoča objekta   59 56 752 178 5 1050 3,98 

7. prijaznost osebja 16 43 216 327 430 18 1050 4,01 

8. dostop, parkirišče 8 35 325 454 219 9 1050 3,78 

9. dodatna ponudba (klet, 
tiskarna, restavracija) 

 51 165 315 519  1050 4,24 

10. spominki 28 14 252 487 216 53 1050 3,66 

 
Vprašanje 11 se v anketi nanaša na »Splošni vtis o Bledu kot celoti: 
»Prosimo, ocenite z oceno od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) splošni vtis o 
Bledu kot celoti.« 

 

ocena/odgovor  število delež 
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zelo slabo 5 0,48 

slabo 18 1,71 

srednje zadovoljen 116 11,05 

zadovoljen 368 35,05 

odlično/navdušen 543 51,71 

skupaj  1050 100,00 

 

 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

11.) 5 18 116 368 543 1050 

delež (%) 0,48 1,71 11,05 35,05 51,71 100,00 

 
Sredina: 4,36 

 
12. trditev »Obisk gradu bom svetoval prijateljem«. Razpon ocen pri 
vprašanju je od 1 do 5, 1 pomeni odsvetoval bom obisk gradu in 5 pomeni 
zagotovo bom priporočil obisk gradu prijateljem. 

 
 

ocena/odgovor  
 

število delež 

sploh ne bom svetoval 2 0,19 

malo verjetno svetoval 2 0,19 

niti niti  56 5,33 

mogoče svetoval 123 11,71 

svetoval 867 82,58 

skupaj  1050 100,00 

 

 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

12.) 2 2 56 123 867 1050 

delež (%) 0,19 0,19 5,33 11,71 82,58 100,00 

 
Sredina: 4,76 

 
13. vprašanje: »Prosimo, če nam zaupate, kako/kje ste izvedeli za Blejski 
grad!« Možni odgovori: 1. iz TV oglasov, reportaž, novic; 2. s spletnih strani; 
3. iz tiskanih medijev; 4. od prijateljev in znancev; 5. na turističnih sejmih ali 
borzah; 6. cestna signalizacija/garmin; 7. ostalo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 SKUPAJ 

13.) 62 337 96 291 120 45 99 1050 

delež (%) 5,90 32,10 9,14 27,71 11,43 4,29 9,43 100,00 

 
Pod ostalo so bili navedeni naslednji odgovori: od družinskih članov, v šoli, 
tiskani vodnik Rick Steves in Lonely Planet, ko sem prispel na Bled, sem ga 
videl na skali, prijatelji iz Slovenije so me opozorili nanj, na FB, twitterju, v 
potovalni agenciji, iz TV prenosov športnih tekmovanj, od turističnega vodnika. 
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Zanimalo nas je, kako obiskovalci Blejskega gradu potujejo in postavili smo 
16. vprašanje: »Kako potujete?« Možni odgovori: 1-sam /individualno; 2-s 
partnerjem /individualno; 3-z družino /individualno; 4-s skupino /individualno 
5-z organizirano skupino (touroperater, avtobusni aranžman, ostalo). 
 

 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

16.) 79 362 285 152 172 1050 

delež (%) 7,52 34,48 27,14 14,48 16,38 100,00 

 
17. Naslednje postavljeno vprašanje se je glasilo: »način prevoza!«  
1-lastni avto; 2-letalo /najem avta (fly &drive); 3-turistični aranžman 
(organiziran izlet, touroperater, ostalo); 4-javni prevoz. 
 

 1 2 3 4 SKUPAJ 

17.) 482 215 286 67 1050 

delež (%) 45,90 20,48 27,24 6,38 100,00 

 
»Kje koristite prenočitvene kapacitete?«, je bilo 18. vprašanje v anketi. 
1-na Bledu; 2-v drugem centru Julijskih Alp (Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, 
Tolmin); 3 - v sosednjih pokrajinah ( Koroška, Štajerska, Furlanija&Benečija, 
Salzburg); 4 - v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija); 5 - 
ste se ustavili med potjo v drugo destinacijo; 6 - sem udeleženec krožnega 
potovanja; 7 - dnevni obiskovalec brez namestitve. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 SKUPAJ 

18.) 385 207 46 72 58 215 67 1050 

delež (%) 36,67 19,71 4,38 6,86 5,52 20,48 6,38 100,00 

 
Dve odprti vprašanji sta se navezovali na pripombe in predloge za Bled in 
Blejski grad.  
 
Anketiranci so napisali naslednje odgovore: 
 
-o Bledu: stara in slabo vzdrževana parkirišča, slabo informiranje glede 
parkirnega režima, slaba cestna infrastruktura, zastoji v prometu, ozke in 
dotrajane ceste, slabe javne povezave z določenimi kraji, slaba urejenost 
kraja, parkov in dotrajanost obale jezera, center Bleda je preveč prometen, ni 
gostiln z lokalno hrano ali s tradicionalno slovensko kuhinjo, slabi kažipoti za 
pohodniške poti. 
 
-o Blejskem gradu: parkirišče pod gradom je premajhno, slabe oznake za 
peš poti, ni izvirnih lokalnih spominkov, težnja po lažjem dostopu na grad za 
starejše in gibalno ovirane ljudi, voden ogled gradu, potreba po večjem številu 
toaletnih prostorov 
 
Anketiranci so napisali tudi pohvale: prijazno osebje na gradu, prijazni 
informatorji, enkraten razgled z gradu, lepa narava, zanimiva srednjeveška 
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predstava, odlično urejena peš pot na grad, zanimiva predstavitev v grajski 
tiskarni in kleti   
 
 
4. ZAKLJUČEK  
 
Najpomembnejše ugotovitve na osnovi  letošnje ankete in naši komentarji ter 
odgovori so: 
 

 mladih obiskovalcev do 20 let je bilo anketiranih najmanj iz dveh 
razlogov: ker je mlade populacije med obiskovalci najmanj in tudi zato, 
ker mladi niso želeli izpolnjevati anket. Starostna struktura med 21. in 
60. letom je v anketi dokaj enakomerno zastopana, malo manj je bilo 
anketirancev v starosti med 60 in 80 let, 

o Odg.: še naprej bomo delali aktivno na projektu  dvigala, saj bo 
omogočilo obisk tudi starejšim in gibalno oviranim osebam 

 izobrazbena struktura obiskovalcev je dokaj visoka (največ jih je imelo 
končano fakulteto), kar lahko pripišemo zanimanju te populacije za 
kulturne in zgodovinske spomenike ter potovanja kot način življenja; 

 da je stališče do vprašanja »splošno zadovoljstvo po obisku Blejskega 
gradu« zelo kompleksno, saj nanj vplivajo mnogi elementi za skupno 
oceno : vse storitve na gradu, njihovo izvajanje in  cena, naravne 
lepote, arhitektura, zgodovinske znamenitosti, ljudje, okolje, 
razpoloženje na dan obiska itn. 

o Odg.: Osredotočili se bomo na izboljšanje najslabše ocenjenih 
zadev – dodatne sanitarije so pridobljene na podstrešju nad 
muzejem, nove se načrtujejo tudi v vstopnem hallu dvigala, 
stališče glede souvenirjev bomo posredovali NMS, ki ima 
trgovino 

 »splošni vtis o Bledu kot celoti« sovpada z oceno »vtisa po obisku 
Blejskega gradu« - kljub določenim napakam, ki so jih opazili, sta jim 
bila Blejski grad in Bled všeč; 

o Odg.: Tudi na Bledu se predvsem v obalni coni dogaja napredek 
– urejevanje obale, Zdraviliški park, promenada, enako začetek 
severne razbremenilne ceste, tako da so izboljšave že tu oz. na 
vidiku.  

 zadovoljni smo lahko, da bodo obiskovalci svetovali obisk Bleda 
prijateljem in znancem, najboljša promocija je dober glas, ki se širi »od 
ust do ust«; 

 odgovori glede oglaševanja so nam pokazali, da se je pomembno 
»pojavljati povsod«. Vse pomembnejšo vlogo dobiva internet, še vedno 
pa se upoštevajo priporočila prijateljev in znancev; 

o Odg.: nadaljujemo z vlaganji v promocijo, na novo tudi na 
lokalnem segmentu – lokalni TV kanal, viden po Gorenjski – več 
kot 50 % obiskovalcev je nameščenih na Bledu in v regiji 
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 anketa je zajela največ ljudi, ki so potovali individualno (predpostavljamo, 
da so imeli individualni gostje tudi več časa za reševanje anket, saj si sami 
razporejajo čas obiska); 

 najpogostejše prevozno sredstvo je bil lasten avto (osebni in camper), 
zato je potrebno resno obravnavati vprašanja režima parkiranja, pretokov, 
signalizacije itn. Velik promet na grad je tudi z avtobusi. 

 največ anketiranih obiskovalcev gradu je bivalo na Bledu (nočitve na 
Bledu), zato povezave s krajem in ponudniki namestitev in storitev ostajajo 
najpomembnejše. Precej je bilo tudi dnevnih obiskovalcev iz drugih krajev 
in regij. 

o Odg.: To dejstvo nam usmerja promocijske aktivnosti in narekuje 
dobro sodelovanje z organizatorji izletov in potovanj na Blejski grad 
in Bled. 

 
 
4.2. Organizacija porok 
 
Tudi v letu 2015 se je nadaljeval trend upadanja slovenskih porok in na gradu so 
se večinoma poročali tuji pari. Kljub dobrom odnosom, ki jih vzdržujemo z 
upravno enoto, je liberalizacija lokacij za poroke naredila svoje, še posebej v 
primerih, ko organizatorji organizacijo poroke na cenejših lokacijah ponujajo pod 
ugodnejšimi pogoji, saj vidijo motive za svoj zaslužek na drugih elemenih 
poročnega obreda (kulinarika, organizacija, namestitev, program itn. 
 
Skupno se je na gradu poročilo 38 parov in sicer: 

 2 iz Slovenije, 

 25 iz Velike Britanij,e 

 6 iz Rusije, 

 1 iz Gruzije, 

 1 iz Latvije, 

 1 iz Nizozemske. 
 
Skupaj smo s porokami na gradu ustvarili 25.174 EUR prihodkov. 
 
Z namenom, da poskušamo Blejski grad kot enkratno lokacijo za poroke 
predstaviti širšemu krogu zainteresiranih, smo se konec leta 2015 odločili, da v 
oktobru leta 2016 organiziramo poročni sejem na gradu. Od direktne predstavitve 
lokacije in programa, po katerem potekajo poroke pri nas, se v nadaljevanju 
nadejamo porasta povpraševanja.  
 
4.3.  Festivalna dvorana 
 
Pri poslovanju Festivalne dvorane se nadaljuje specifika iz preteklih let. Dvorana 
je predvsem mesto gledaliških in glasbenih prireditev, medtem ko število 
poslovnih najemov ne narašča. Problem ostaja trženje večjih aranžmajev, ki 
angažirajo ponudbo celega kraja in ki imajo dimenzije, katerim odgovarja 
Festivalna dvorana (300 – 450 oseb). Kongresni urad Bled aktivno na trgu še ne 
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nastopa, mi pa trženja namestitvenih kapacitet in ostalih sestavin aranžmajev ne 
moremo opravljati. Poleg tega organizatorji pri konkurenci ali v destinacijsko 
dobro organiziranih sredinah dobijo dvorane poceni ali celo zastonj, če se 
odločijo za koriščenje kompleta storitev skupaj z namestitvijo in organizacijo 
dogodka v kongresnih centrih in kongresnih hotelih. Ne glede na navedeno 
smatram, da je vseeno koristno, da imamo v kraju tak objekt, saj se nanj vseeno 
veže več aranžmajev, ki so pomembni za kraj (svetovni pokal v biatlonu, Blejski 
forum, slavnosti itn.).  
 
V lanskem letu smo imeli 107 dni različnih najemov in sicer:  
 

 število kongresnih dni 13, 

 število glasbenih koncertov in prireditev 36, 

 število gledaliških predstav 6, 

 število razstav 1, 

 število prireditev 24, 

 število ostalih prireditev (biatlon, predstavitve) 27, 

 skupaj 107. 
 
Najodmevnejše prireditve so bile tudi lani Blejski strateški forum, koncert orkestra 
Bid Bang, vsakoletni koncert Godbe Gorje in novoletni koncert.  
 
 
 
 
 
5. Ostale poslovne aktivnosti  
 
5.1. Seje sveta zavoda 
 
Svet zavoda se je v letu 2015 sestal štirikrat in sicer februarja, julija, septembra in 
decembra. Svet je je na svojih sejah obravnaval vsa najpomembnejša vprašanja 
iz svojih pristojnosti in v zvezi s poslovanjem zavoda - sprejel zaključni račun za 
leto 2014, spremljal poslovanje zavoda v teku leta in sprejel plan za leto 2016.  
 
5.2. Kadri 
 
Pri kadrih zavoda je v lanskem letu ni prišlo do sprememb, je pa dejstvo, da 
bomo v letu 2016 morali zaradi obsega poslovanja in novih ponudb pojačati 
določene službe (blagajna in čuvajsko informatorska služba).  
 
5.3. Sodelovanje z institucijami in partnerji 
 
Sodelovanje z različnimi institucijami na področju kulture in turizma se je odvijalo 
tudi v lanskem letu in sicer predvsem na področju trženja, realizaciji projektov in 
področju priprave projektne dokumentacije. 
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Ministrstvo za kulturo 
 
Na ministrstvu smo komunicirali predvsem z Direktoratom za kulturno dediščino. 
Pridobili smo soglasje k Upravljavskemu načrtu za Blejski grad do leta 2020, prva 
tako pa glede na predhodno usklajevanje med Ministrstvom za kulturo in 
Ministrstvom za okolje in prostor s strani slednjega tudi uporabno dovoljenje za 
novo dvorano nad muzejem.  
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
 
Za posege na Blejskem gradu in Festivalni dvorani, ki sta zaščitena objekta 
kulturne in arhitekturne dediščine, smo od ZVKD – Območna enota Kranj, pod 
katero spadamo, prejeli vsa soglasja in mnenja, za katera smo zaprosili. 
 
Posebej pomembno pa je sodelovanje z Restavratorskim centrom pri Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Poleg tega, da je center vodil izdelavo 
projektov za vsa dela v letu 2015, je na njih vodil tudi projektantski nadzor in 
izvajal dodatna projektantska dela in dopolnitve, za katere se je pokazala potreba 
v teku gradnje. 
 
Turistično gospodarstvo: 
 
Najpomembnejši partnerji pri sodelovanju s turističnim gospodarstvom so bili: 
 

 Turizem Bled, ki je naše promocijske materiale vključil v vse tržne 
manifestacije, katerih se je udeležil Bled in na grad pripeljal veliko število 
novinarjev, ki delajo za različne medije. 

 Slovenska turistična organizacija, ki večje število novinarjev, ki obiščejo 
Slovenijo, pripelje tudi na Blejski grad. Objavljeni članki v medijih imajo za 
nas izjemno promocijsko vrednost. 

 Sava hoteli Bled in Sportina Bled kot največja ponudnika namestitvenih 
kapacitet na Bledu  

 Lokalne turistične organizacije oz. njihovi informacijski centri na področju 
Gorenjske in severne Primorske. 

 Najpomembnejši partnerji med slovenskimi turističnimi agencijami ostajajo 
Kompas Bled, TT promet in Liberty iz Ljubljane, družina Krumpak itn., ki 
so obisk Blejskega gradu vključile v itinerarje skupin na poti po Evropi. To 
so bile predvsem skupine iz Azije (Japonska, Koreja), Izraela in Združenih 
držav Amerike. Prav tako pa dobro sodelujemo tudi z agencijami iz 
Hrvaške in Madžarske (Da Riva, Net travel, itn.), ki so prav tako aktivne 
predvsem na azijskih in ameriškem trgu. 

 
 
9. Zaključek 
 
Leto 2015 je bilo obdobje nadaljnje rasti Zavoda za kulturo Bled, v katerem smo 
dosegli najvišje rezultate od začetka poslovanja. Višji od plana in realizacije v 
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predhodnem letu so bili vsi najpomembnejši elementi poslovanja, tako prihodki 
na eni kot tudi realizacija vseh programov iz ustvarjenih prihodkov na drugi strani. 
Visoki prihodki so nam omogočili, da smo izvedli doslej najvišji letni obseg 
investicij v prenovo kulturnega spomenika Blejski grad in izvedli najboljši in 
najobsežnejši program kulturnih prireditev v kraju. Vsi uslužbenci zavoda smo se 
po svojih najboljših močeh trudili v čim večji meri izpolnjevati naše poslanstvo, ki 
je predvsem skrb za objekte v upravljanju in izvajanje programa aktivnosti v njih 
in kulturnih projektov v kraju. Pri tem smo skušali skrbeti predvsem za tržno 
uspešnost, saj so sredstva iz tega naslova zaenkrat edina, iz katerih financiramo 
obnove, programe in razvoj. Izjemo predstavljajo sredstva Občine Bled v višini 
10.000 EUR, ki smo jih vložili v nabavo strojne opreme za prenovo kurilnice v 
Festivalni dvorani. Prenova, v okviru katere bomo prešli iz ogrevanja na olje na 
energent plin, so se že začela. 
Glede na uspešno poslovanje ne samo po vsebinski, ampak tudi po finančni plati, 
smo z letom 2015 lahko zadovoljni. Prepričani smo, da se nam s pridobljenimi 
projekti in sprejetimi programskimi usmeritvami za razširjen grajski kompleks s 
področjem Pristave odpirajo nove razvojne možnosti, katerih se bomo lotili takoj 
po tem, ko zaključimo s prenovo Blejskega gradu, predvidoma v letu 2017. 
Smatramo, da bomo s tem pomembno prispevali k novi ponudbi kraja v smislu 
kulturnih doživetij v enkratnem blejskem naravnem okolju, s tem pa v današnjem 
mobilnem svetu tudi povečali njegovo konkurenčnost v tržni tekmi med kraji v 
tem delu Evrope. 
 
  
             Matjaž Završnik, 
          direktor 
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1. Razlogi, cilji ter ocena stanja 

 

Občina Bled je ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za kulturo Bled.  V Odloku o ustanovitvi 

javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04 

in 50/12; v nadaljevanju: ustanovitveni akt) je med drugim določeno, da ustanoviteljske pravice in 

obveznosti izvaja Občinski svet občine Bled.  

 

Svet zavoda Zavod za kulturo Bled je na svoji  42. seji Sveta Zavoda za kulturo Bled, ki je bila 23. 

februarja 2016, poleg letnega poročila soglasno sprejel tri sklepe, za veljavnost katerih je potrebno 

predhodno pridobiti  še soglasje ustanovitelja.  

  

Prvi sklep Sveta zavoda, št. SZ-3-2016, se nanaša na izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev v letu 2015, in se glasi:  

 

Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 

direktorja in zaposlene v javnem zavodu Zavod za kulturo Bled za leto 2015 

 

 

I. 

 

Iz letnega poročila zavoda za leto 2015 izhaja, da je v letu 2015 Zavod za kulturo na tržni dejavnosti 

ustvaril za 85.579 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Kot izhaja iz Sklepa o razporeditvi 

presežka št. SZ-2.2016 z dne 22.2.2016., se 50% tega presežka, torej 42.790 EUR nameni za 

izplačilo dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev. 

 

II. 

 

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti se direktorju in delavcem izplačajo pri 

plači za mesec marec 2016. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Sveta Zavoda za kulturo Bled, izvrši pa se po prejemu 

soglasja ustanovitelja. 

 

 

Številka: SZ-3.2016 
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Drugi sklep Sveta zavoda, št. SZ-6-2016 se nanaša na izplačevanje akontacije delovne uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev,  in se glasi: 

 

Sklep o določitvi akontacij delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za 

direktorja in zaposlene v javnem zavodu Zavod za kulturo Bled za leto 2016 

 

I. 

 

Skladno s 4. členom Uredbe lahko uporabnik proračuna za tekoče leto v skladu s kriteriji 3. člena 

omenjene Uredbe v finančnem načrtu določi akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Iz letnega poročila zavoda za leto 2015 izhaja, da je v letu 2015 Zavod za kulturo na tržni dejavnosti 

ustvaril za 85.579 EUR presežka prihodkov nad odhodki na trgu. Primerljiv poslovni rezultat je 

predviden tudi za leto 2016, zato se 50% tega zneska, torej 42.790 EUR nameni kot akontacija za 

izplačilo dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2016. 

 

II. 

 

Prvi obrok akontacije se izplača pri plači za mesec marec 2016, zadnji pa pri plači za mesec 

februar 2017. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet Zavoda za kulturo Bled, izvrši pa se po prejemu 

soglasja ustanovitelja. 

 

 

Številka: SZ-6.2016 
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Tretji sklep Sveta zavoda, št. SZ-1-2016  določa, da je Matjaž Završnik, direktor javnega zavoda 

Zavod za kulturo na podlagi določbe 2. odstavka 4. člena v povezavi z določbo 2. odstavka 5. člena 

Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. list RS, št. 

53/08 in 89/08), upravičen do plačila delovne uspešnosti za povečan obseg dela v višini 10 %. 

Povečan obseg je povezan in utemeljen predvsem s stalno rastjo ustvarjenega prometa in širitvijo 

poslovanja. Prihodki zavoda, ki deluje večinoma na trgu, se od prvega leta poslovanja stalno 

povečujejo, prav tako tudi fizično število obiskovalcev in izvršenih aktivnosti. Poslovanje se širi 

tudi na razširjeni grajski kompleks. Vsa dela se opravljajo z enakim številom zaposlenih v upravi in 

s tem, da direktor poleg običajnih zadolžitev in nadzora upravljanja skrbi tudi za nove razvojne 

pobude in investicije, ki predstavljajo bistveno višje obsege od tistih na začetku poslovanja zavoda.    

 

 

Za veljavnost teh sklepov je potrebno pridobiti še soglasje ustanovitelja, zato smo pripravili 

predloge treh sklepov občinskega sveta, od katerih se vsak nanaša na en sklep Sveta zavoda.  

 

2. Obrazložitev  

 

Zavod za kulturo Bled vse od svoje ustanovitve  posluje pozitivno s povprečno 13,5% rastjo 

prometa te občutno rastjo števila obiskovalcev (iz  216.000 na 364.000 v devetih letih). Poleg  

opravljanja javne službe zavod pomemben delež svojih prihodkov ustvarja na trgu.   

 

Iz letnega poročila za leto 2015 izhaja, da je zavod v letu 2015 ustvaril za 230.171 skupnega 

presežka prihodkov nad odhodki, od tega na tržnem delu  101.484 EUR.  Po plačilu davka od 

dohodka pravnih oseb čisti presežek znaša 194.098 EUR (od tega na tržni del odpade 85.579 

EUR). Približno enak poslovni rezultat  zavod pričakuje tudi za leto 2016.   

 

DODATNA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA ŠT.  1 in št. 2: 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v povezavi z 22.i do 22.k 

člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določa, da uporabniki proračuna, ki poleg 

sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del 

tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega naslova.  Svet zavoda je 

sprejel sklep, da se lahko del presežka, ki ga je Zavod za kulturo Bled v letu 2015 ustvaril na trgu, to 

je skupaj 42.790 EUR, porabi za ta namen. Z načinom razdelitve teh sredstev med zaposlene se 

strinja tudi sindikat.  

 

Ker na podlagi obstoječega poslovanja izhaja, da bo tudi poslovno leto 2016 zavod zaključil s 

primerljivim poslovnim rezultatom, kot predhodno leto, je Svet zavoda sprejel tudi sklep, da se 

tržna delovna uspešnost za leto 2016 lahko kot akontacija izplačuje že v letu 2016. Z načinom 

razdelitve teh sredstev med zaposlene se strinja tudi sindikat.  

Za veljavnost obeh sklepov, ki jih je sprejel Svet zavoda, je na podlagi določb 19. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled, je predhodno 

potrebno soglasje ustanovitelja. V 19. členu omenjenega odloka je namreč določeno  (cit.): »O 

namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, 

odloča na predlog direktorja svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem«. Ker bo vir za izplačilo 

delovne uspešnosti presežek, ustvarjen na trgu, je potrebno k obema sklepoma pridobiti tudi 

soglasje ustanovitelja.  
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DODATNA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA ŠT. 3: 

Drug odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence (Uradni list RS št. 53/2008 s spr.) določa, da so direktorji javnih zavodov upravičeni do 

dodatka za povečan obseg dela.  Ker se je obseg dela v zavodu v zadnjem obdobju izredno povišal, 

kar se odraža tudi na povišanih prihodkih, je Svet zavoda sprejel sklep, da je direktor upravičen do 

izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega v višini 10 %.  

Za veljavnost tega sklepa je na podlagi določb drugega odstavka 5. člena  Uredbe o delovni 

uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, 

št. 53/08 in 89/08) potrebno pridobiti še soglasje ustanovitelja.  

 

Glede na to, da zavod vsa leta posluje uspešno in se praktično vsa leta v celoti sam financira, bo 

sprejetje predlaganih sklepov, s katerim bo Občinski svet izdal soglasje k že sprejetim sklepom 

Sveta zavoda Zavoda za kulturo Bled, pomenilo dodatno stimulacijo oz. spodbudo vsem zaposlenim, 

da si bodo še naprej prizadevali za uspešno delo,  stalno rast prihodkov in preseganje plana.  

 

3. Finančne posledice 

 

Sprejetje predlaganega sklepa Občinskega sveta nima nobenih neposrednih finančnih posledic za 

občinski proračun.  

Finančna sredstva za realizacijo vseh treh sklepov ima zavod zagotovljena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3812

